IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS
Dansk

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK)
Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.
Hvis ikke dette produkt betjenes i overensstemmelse med alle anvisninger, kan det medføre
personskade for dig selv eller andre og resultere i beskadigelse af produktet eller anden ejendom.
Vær forsigtig, når du bruger dit Karma Grip og tilbehør som en del af din aktive livsstil.
Sådan undgår du potentiel personskade:
•

Brug kun Karma Grip på et kropsstativ til aktiviteter uden direkte kollision.

•

Undgå altid kollision med træer og andre fysiske genstande under brug.

Karma Grip må ikke tabes, skilles ad, ændres, knuses, bøjes, forvrides, punkteres, skæres i,
puttes i mikroovnen, afbrændes eller males. ENHVER BESKADIGELSE ELLER FEJLFUNKTION
FORÅRSAGET AF VAND ER IKKE DÆKKET AF GARANTIEN.
Indfør ikke fremmedlegemer i Karma Grip eller tilbehørets åbninger som f.eks. USB-porten.

Batterier i produktet skal oplades før brug. Brug altid den korrekte oplader, og se producentens anvisninger eller
udstyrets vejledning for anvisninger vedrørende korrekt opladning.
Forsøg ikke at fjerne batteriet fra dit Karma Grip, da det kan medføre personskade eller elektrisk
stød. Hvis du bemærker alvorlig overophedning, røg eller en brændt lugt fra dit Karma Grip, skal du
slukke for det og må ikke bruge det. Kontakt GoPros kundeservice for yderligere assistance.
Tænd ikke dit Karma Grip, hvis det er vådt. Hvis Karma Grip allerede er tændt, skal du slukke det og øjeblikkeligt fjerne
batteriet på en komponent, hvis muligt. Lad produktet tørre grundigt, før du tager det i brug igen.
Batterivæske kan medføre alvorlig ætsning på huden og i øjnene. Hvis du trods alle forholdsregler alligevel får
batterivæske på huden, skal du øjeblikkeligt vaske det pågældende område med masser af vand og opsøge en læge.
Vær forsigtig ved montering af dit kamera på Karma Grip eller tilbehøret for at undgå beskadigelse af
kamerastabilisatoren, som er et følsomt instrument. Af hensyn til sikkerheden må der kun bruges originale dele fra
GoPro med Karma Grip. Din garanti dækker ikke skader, der skyldes brug af uautoriserede dele. Det godkendte tilbehør
findes på gopro.com.

Karma Grip og tilbehøret må ikke bruges, hvis det er beskadiget – f.eks. revnet, punkteret eller har været i kontakt
med væsker.

1. Læs disse anvisninger.

Berøring af indvendige dele kan medføre personskade eller udsættelse for elektrisk stød og/eller elektriske eller
mekaniske farer. Hvis dit Karma Grip eller tilbehøret beskadiges og indvendige dele blotlægges, bedes du kontakte
GoPros kundeservice for assistance.

3. Vær opmærksom på alle advarsler.

Dit Karma Grip indeholder et lithium-ion-batteri, der forsyner produktet med strøm, når det er samlet
og i brug. Batteriet, der leveres med dit Karma Grip, kan ikke serviceres af brugeren.

2. Opbevar disse anvisninger.
4. Følg alle anvisninger.
5. Brug ikke Karma Grip i nærheden af vand.
6. Brug kun en tør klud til rengøring.
7. Servicering må kun udføres af kvalificeret fagpersonale. Der kræves servicering, hvis apparatet er beskadiget på
nogen måde: f.eks. hvis elledningen eller stikket er beskadiget, der er trængt væske eller fremmedlegemer ind i
apparatet, det er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

Begrænset garanti
GoPro garanterer, at dit Karma Grip og tilbehør vil være fri for defekter og konstruktionsfejl i en periode på et (1) år
fra den oprindelige købsdato ved normal brug. Hvis der opstår en defekt, bedes du kontakte GoPros kundeservice
(gopro.com/help) for assistance. GoPros eneste forpligtelse under denne garanti vil være at reparere eller udskifte
dit Karma Grip eller tilbehør efter eget skøn. Denne garanti omfatter ikke produkter, der er beskadiget på grund af
forkert brug, uheld eller normal slitage. Beskadigelser, der er opstået som følge af brug med batterier, elledninger
eller andet tilbehør til batterier eller opladere eller enheder, der ikke er fra GoPro, er ikke dækket af denne eller nogen
anden garanti. ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL ER BEGRÆNSET TIL GYLDIGHEDEN AF DENNE GARANTI. GOPRO FRASIGER SIG ALLE
ANDRE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER. I DET OMFANG, SOM
ER TILLADT AF GÆLDENDE LOVGIVNING, ER GOPRO IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SOM HELST TAB AF DATA,
FORTJENESTE ELLER INDTÆGTER ELLER FOR SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER ELLER
PØNALE SKADER, UANSET ÅRSAGEN, SOM MÅTTE OPSTÅ PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF
ELLER MANGLENDE BRUG AF DIT KARMA GRIP ELLER ANDRE RELATEREDE PRODUKTER, SELV HVIS GOPRO
ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER. GOPROS ERSTATNINGSANSVAR VIL
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE DET BELØB, SOM DU HAR BETALT FOR DIT KARMA GRIP ELLER
DIT RELATEREDE PRODUKT. Visse jurisdiktioner tillader ikke begrænsning af en underforstået garantis gyldighed
eller udelukkelsen eller begrænsningen af tilfældige eller følgeskader, hvorfor de ovennævnte begrænsninger eller
udelukkelser muligvis ikke gælder dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du har muligvis også
andre rettigheder, som varierer under forskellige jurisdiktioner.
Kunder fra Den Europæiske Union: GoPro giver slutbrugeren en gratis og begrænset producentgaranti på din Karma
eller Karma-dele eller -tilbehør i en periode på to (2) år fra den oprindelige købsdato. Dette begrænser ikke eventuelle
forbrugerrettigheder, som du har i henhold til lokal forbrugerlovgivning, men giver dig derimod yderligere rettigheder.

Garantien er underlagt følgende vilkår og betingelser. GoPro garanterer, at dit GoPro-produkt vil være fri for defekter
og konstruktionsfejl i en periode på to (2) år fra den oprindelige købsdato ved normal brug, forudsat at det er blevet
brugt i overensstemmelse med anvisningerne i den relevante GoPro-brugervejledning (gopro.com/help). Hvis der
opstår en defekt, bedes du kontakte GoPros kundeservice (gopro.com/help) for assistance og fremlægge den
oprindelige kvittering. GoPros eneste forpligtelse i henhold til denne garanti vil være muligheden for at reparere eller
udskifte det defekte produkt. Denne garanti dækker ikke GoPro-produkter, der er blevet beskadiget som følge af
ukorrekt brug, uheld eller normal slitage. Denne garanti dækker ikke GoPro-produkter, der er blevet beskadiget som
følge af reparationer, der ikke er udført af GoPro eller en autoriseret GoPro-repræsentant.
Australske kunder: Fordelene, som du gives i henhold til GoPros begrænsede garanti, skal anses som et tillæg til andre
rettigheder og retsmidler, der står til rådighed for dig. Vores varer omfatter garantier, der ikke kan udelukkes i henhold
til Australiens forbrugerlovning. Du har ret til en ombytning eller refundering for en alvorlig fejl og til kompensering
for andre tab eller skader, som med rimelighed kunne forudses. Du har desuden ret til at få produktet repareret eller
ombyttet, hvis det ikke har en acceptabel kvalitet og fejlen ikke kan anses som alvorlig.
Symbolet betyder, at dit produkt i henhold til lokale love og bestemmelser skal bortskaffes
separat fra husholdningsaffald. Når dette produkts livscyklus er forbi, bedes du aflevere det på
et indsamlingssted, der er fastlagt af de lokale myndigheder. Nogle indsamlingssteder modtager
produkter uden betaling. Separat indsamling og genbrug af dit produkt ved bortskaffelsen
hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at det genbruges på en måde, der beskytter
menneskers helbred og miljøet.

GoPro, Inc. erklærer hermed, at udstyret af typen GoPro Karma Grip (KWSS1) overholder direktiv
2014/35/EU og alle andre relevante EU-direktiver.
Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende webadresse:
gopro.com/help.
FCC-ERKLÆRING
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brugen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må
ikke forårsage skadelig interferens, (2) Denne enhed skal kunne acceptere enhver modtaget interferens, herunder
interferens der kan forårsage uønsket drift.
BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til afsnit 15
i FCC-reglerne. Disse grænser har til formål at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer.
Udstyret genererer og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med
anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.
Det garanteres dog ikke, at der ikke opstår interferens i bestemte installationer. Hvis dette udstyr forårsager skadelig
interferens for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren
til at forsøge at udbedre interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:
•

Drej eller flyt modtagerantennen.

•

Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

•

Tilslut udstyret til en stikkontakt i en anden strømkreds end modtageren.

•

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker.

Det medfølgende afskærmede USB-kabel skal bruges med denne enhed for at sikre overensstemmelse med FCCgrænserne for klasse B.

IC-bestemmelser
Denne enhed overholder RSS-standarderne for licensfritagelse i henhold til Industry Canada. Brugen er underlagt
følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, (2) Denne enhed skal kunne acceptere
enhver modtaget interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket drift af enheden.
Dette digitale apparat i klasse B overholder den canadiske ICES-003.
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